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Vattenkemiska undersökningar i Nordån 2015-2016 

I oktober 2015 påbörjades vattenkemisk provtagning i två punkter i Nordån. Efter att elfiske ut-

förts nere i ravinen i Nordån uppströms Torstad sommaren 2015, konstaterades det att kondukti-

viteten var onormalt hög. Eftersom den aktuella sträckan är skyddsvärd, bl.a. med avseende på 

flodpärlmussla beslutade Vattenrådet att en uppföljning av de vattenkemiska förhållandena, 

främst avseende konduktivitet och klorid var motiverad. En möjlig källa till förhöjd konduktivitet 

skulle kunna vara salt från den testbana som är belägen uppströms området. Under 2015 har pro-

ver tagits vid två tillfällen i Nordån, oktober samt december. Under 2016 har prover tagits i febru-

ari och april. En referenspunkt är belägen i en gren av ån som ligger uppströms testbanan, medan 

själva målpunkten är belägen ungefär en kilometer nedströms ravinen vid Torstad (Figur 1). 

 

Figur1. Provpunkternas lägen i Nordån (Sörån på kartan). N4-Referens är belägen uppströms Risa sågfall och 
N5-nedströms ravinen är belägen strax uppströms Torstad. 
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Resultaten från undersökningarna redovisas nedan i Tabell 1. Vattnet vid båda stationerna kan 

beskrivas som starkt färgat och näringsfattigt. Halterna av totalt organiskt kol (TOC) är måttligt 

hög till hög och består till stor del av humusämnen som bidrar till att färga vattnet brunt. Vid 

båda stationerna värden på alkalinitet varit låga vid minst ett tillfälle, med fallande pH-värden.  

Konduktiviteten är högre i nedströmspunkten jämfört med referensen, men kan ändå inte sägas 

vara nämnvärt förhöjd. Kloridhalten är tydligt högre i nedströmspunkten, men värdena är inte 

anmärkningsvärt höga. Kloridhalter bör inte överstiga 100 mg/l i enskilda vattentäkter, främst på 

grund av ökad korrosionsrisk. Halter över 50 mg/l kan dock indikera påverkan av salt grundvat-

ten, avlopp, deponi, vägsalt eller vägdagvatten. Under perioden har ett värde över 50 mg/l upp-

mätts i den nedre provpunkten (N5). 

 

 

Tabell 1. Vattenkemiska data från undersökningar i Nordån hösten 2015-2016. Färgmarkeringarna visar till-
ståndsbedömning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 1999 (gul=klass 4 och röd=klass 5, dvs högt 
eller mycket högt värde. För pH och alkalinitet är dock betydelsen den omvända, dvs lågt eller mycket lågt värde) 

 

 

 

Provstation Datum Temp. Turb. Kond. pH Alk. Ca Mg Cl

                  (°C) (FNU) (mS/m) (mekv/l) (mg/l) (mg/l) mg/l

N4 Referens 2015-10-12 6,4 11 7,5 7,1 0,33 7,6 1,4 7,8

N4 Referens 2015-12-07 5,2 0,88 6,0 6,8 0,11 5,2 0,78 9,9

N4 Referens 2016-02-09 2,0 0,51 5,1 6,3 0,047 3,1 0,75 8,9

N4 Referens 2016-04-18 4,8 0,74 5,1 6,7 0,11 4,4 0,81 7,1

Medel 4,6 3,3 5,9 6,7 0,15 5,1 0,94 8,4

N5 nedstr. Ravinen 2015-10-12 7,2 3,6 13 7,3 0,27 7,9 1,5 26

N5 nedstr. Ravinen 2015-12-07 5,7 2,5 11 6,2 0,039 4,2 1,0 24

N5 nedstr. Ravinen 2016-02-09 2,4 0,8 19 6,4 0,055 4,6 1,1 50

N5 nedstr. Ravinen 2016-04-18 6,5 1,5 22 6,9 0,13 6,5 1,4 57

Medel 5,5 2,1 16 6,7 0,12 5,8 1,3 39

Provstation Datum Absorbans NO2+3 N N tot P tot TOC

                  F 420/5 (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l)

N4 Referens 2015-10-12 0,290 73 410 19 13

N4 Referens 2015-12-07 0,200 160 460 6 9,2

N4 Referens 2016-02-09 0,290 100 440 6 12

N4 Referens 2016-04-18 0,290 63 450 8,5 13

Medel 0,268 99 440 9,7 12

N5 nedstr. Ravinen 2015-10-12 0,290 53 500 11 12

N5 nedstr. Ravinen 2015-12-07 0,210 170 450 6 9,2

N5 nedstr. Ravinen 2016-02-09 0,210 130 470 11 8,8

N5 nedstr. Ravinen 2016-04-18 0,320 110 630 17 13

Medel 0,258 116 513 11 11
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Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) (Källa: Länsstyrelsen Norrbotten) 

Flodpärlmusslan blir som fullvuxen 10-16 centimeter lång. Musslans skal är mörk-
brunt till svart, avlångt och ofta njurformat. Insidan av skalet är täckt av pärlemor. 
Flodpärlmusslan är en av de arterna i den svenska faunan som lever längst. Den 
äldsta funna musslan påträffades i Görjeån i Norrbotten och åldersbestämdes till 
280 år. 

Flodpärlmusslan sitter större delen av sitt liv nedgrävd till två tredjedelar på bottnen 
av ett vattendrag. Den trivs bäst i vatten med relativt hög hastighet, ett permanent 
vattenflöde och i de flesta fall ett klart, syrgasrikt, näringsfattigt och välbuffrat vat-
ten med stabilt pH. Flodpärlmusslan blir könsmogen vid 15-20 års ålder. I juli må-
nad släpper hanarna ut sina spermier i vattnet vilka honorna får i sig när de andas 
eller äter. På så sätt befruktas äggen som utvecklas till så kallade glochidielarver. 
För att flodpärlmusslans livscykel ska kunna fortsätta krävs förekomst av lax eller 
öring i vattendraget. När honan efter ungefär en månad stöter ut glochidielarverna 
måste de hitta till gälarna på en lax eller öring där de sedan lever som parasiter i 9-
10 månader innan de släpper. När de små musslorna släppt från värdfisken driver 
de iväg med vattenströmmarna för att till slut hamna på en lämplig botten. Endast 
en av 100 miljoner larver lyckas etablera sig som mussla.  

Flodpärlmusslan är rödlistad och klassas som sårbar (VU) av Artdatabanken, vilket 
innebär att artens överlevnad inte är säkrad på längre sikt. Den är också fridlyst se-
dan 1994. 

 

 


